
4. Међународно отворено првенство Чукарице 

у убрзаном шаху за младе 
 

Основна школа „Ђорђе Крстић“ – 08. октобар 2016. 

 

 

 Шаховски клуб „Краљ“ у сарадњи са основним школама и предшколским 

установама општине Чукарица под покровитељством општине Чукарица 8. октобра 

2016. године организује 4. Међународно отворено првенство Чукарице у убрзаном 

шаху за младе. 

 На турниру могу учествовати сви такмичари који су рођени 2000. године и 

млађи. Такмичари ће бити разврстани у 10 различитих категорија, а девојчице и 

дечаци биће одвојени по групама.  
Група Девојчице Дечаци 

До 6 година 2010. и млађe 2010. и млађи 

До 8 година 2008. и 2009. 2008. и 2009. 

До 10 година 2006. и 2007. 2006. и 2007. 

До 12 година 2004. и 2005. 2004. и 2005. 

До 16 година од 2000. до 2003. од 2000. до 2003. 
 

Место и услови: 

 Такмичење у убрзаном шаху биће одржано у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Жаркову 

са почетком у 10 часова. 

 Игра се 5 кола по швајцарском систему (или бергеровом систему у зависности 

од броја учесника у тој групи, уз компјутерско паровање). Темпо игре је 15 минута 

по играчу за целу партију. Организатор ће обезбедити гарнитуре, а потребно је 

понети исправан шаховски сат. Уписнина за учешће на турниру износи 500 динара 

и плаћају је сви учесници пре почетка такмичења. 
 

Сатница турнира: 
09,00 – 09,30 Потврда учешћа (пријава) 

09,30 – 09,50 Смештање учесника на одређена места 

09,50 – 10,00 Свечано отварање 

10,00 – 13,00 Партије од првог до петог кола 

13,15 – 13,45 Свечано затварање и додела награда 
 

Појединачно такмичење: Троје првопласираних учесника-ца у свим групама 

освајају медаље. Првопласирани добијају и пехар у трајно власништво.  

Екипно такмичење: Турнир се бодује и екипно, три првопласиране екипе добиће 

пехар за најуспешнију екипу, школу шаха или основну школу! Свака екипа по 

пријављеном учеснику добија 1 поен, плус за одређивање екипног пласмана 

сабираће се број укупно остварених поена по коначном пласману учесника из екипе 

(основне школе или школе шаха), ради што масовнијег одзива и популаризације 

шаха. 

Пријаве: се примају до 06.10.2016. године, на телефон: 063/7217-555 – Марија 

Лукић, или e-mail: sahklubkralj@gmail.com 

mailto:sahklubkralj@gmail.com

